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Introdução

E

Introdução

Este livro se destina a qualquer líder cristão, independen-
temente do tipo de igreja ou denominação a que pertença.
Ele está baseado quase que totalmente no curso Liberating
the Leadership (Libertando líderes), oferecido por correspon-
dência através do Open Theological College.  Após ler este
livro, você pode prosseguir seus estudos, usando este material
para conseguir um diploma ou uma graduação. Apresen-
tamos mais detalhes a respeito do curso no final deste livro.
Nossa intenção não é apresentar um estudo bíblico ou um
apanhado devocional, mas um texto que poderíamos chamar
de “bom senso santo”, uma perspectiva realista da vida minis-
terial, redigida por um líder experimentado, que já ajudou
centenas de líderes cristãos a aumentar sua eficiência e apri-
morar suas habilidades.

A igreja hodierna carece de bons líderes, e muitos deles
têm dificuldade em lidar com a natureza de sua função. São
pessoas extremamente dedicadas, mas com freqüência sua
mente e corpo lhes dão sinais de alerta, enquanto os líderes
procuram realizar o impossível. Isso, porém, é um atributo
divino. É melhor deixar essa incumbência para Deus. Os
líderes cristãos devem procurar realizar seu melhor para a
glória do Senhor. Talvez uma das maiores necessidades do
líder cristão seja identificar o que deveria ou poderia estar
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fazendo. Neste livro, sugerimos um novo estilo de vida, uma maneira
mais saudável de viver e servir a Deus e sua igreja.

Neste livro, não defendemos doutrinas teológicas e não nos
dirigimos a leitores cristãos em particular, mas sim a qualquer líder
envolvido no ministério eclesiástico em geral. Apresentamos algumas
referências bíblicas, mas supomos que o leitor, sendo líder, está
familiarizado com essa informação e possui crenças bem funda-
mentadas. Desde o início, desafiamos o leitor a realizar uma cami-
nhada de crescimento pessoal que o capacitará a estabelecer novos
padrões para seu ministério e aprimorar seu estilo de vida.

Neste livro, usamos termos como “líder cristão”, “ministro” ou
“pastor” de maneira intercambiável, aplicando-os para descrever o
cristão que trabalha como líder em uma igreja local ou em alguma
função semelhante. Usei-os indiscriminadamente para conferir um
caráter “inclusivista” ao texto.

Os líderes cristãos sofrem muitas pressões. Muitos deles reconhe-
cem que estão cansados e precisam de uma folga, mas poucos são
aqueles que reconhecem a verdadeira dimensão de seu problema. O
nível de estafa e estresse emocional entre líderes cristãos é extrema-
mente alto. Essa ocupação é considerada uma das que mais causam
estresse. Alguns anos atrás, realizamos uma pesquisa e esta revelou
que 28% do clero protestante pensa seriamente em desistir de seu
chamado. Muitos líderes sentem que as expectativas das pessoas com
quem convivem excedem em muito aquelas que imaginavam ter de
satisfazer. Além disso, sentem que estão muito aquém do que
desejavam realizar quando responderam ao “chamado”.

Como em qualquer função, o líder passa por toda uma gama de
experiências que vão do êxtase à depressão. Entretanto, muitos não se
agradam das tarefas que desempenham e sentem que sua influência é
irrisória se comparada ao que esperavam fazer. É como se dessem um
passo para frente e dois para trás. Por mais que se esforcem, não
conseguem realizar praticamente nada.

Este livro trata da liderança cristã. Falamos a respeito de alcançar
liberdade e crescimento pessoal no ministério; sobre sentir prazer em
servir a Deus e permitir que ele manifeste seu Espírito criativo na
igreja, de tal maneira que todos frutifiquem ainda mais.
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Neste livro, abordamos os seguintes assuntos:

1. Uma introdução sobre o autoconhecimento
2. Instruções sobre como confeccionar e manter um diário
3. A natureza do chamado ministerial e uma análise do mesmo
4. As expectativas relacionadas ao ministério e à vida em geral
5. Influência e autoridade no ministério
6. A vida familiar do líder e as pressões do ministério
7. A sexualidade e o trabalho ministerial
8. A prática devocional
9. Uma análise da estafa ministerial
10. Sugestões sobre como evitar a estafa ou se recuperar dela

Apresentamos esses assuntos de tal maneira que, após ter contato
com o texto, o leitor possa realizar alguns exercícios que irão conceder-
lhe maior liberdade em sua vida e seu serviço cristão.

Observação

A pesquisa na qual este livro se baseia constou de duas etapas
dentro de um projeto chamado Leaders Under Pressure (Líderes sob
pressão). Reunimos material semelhante em cada uma, porém usando
métodos ligeiramente distintos, a saber, entrevistas pessoais e
questionários enviados pelo correio. A primeira fase de entrevistas foi
realizada no ano de 1990. Entramos em contato com cem líderes de
várias denominações protestantes. Os entrevistados foram escolhidos
dentre dez regiões da Inglaterra estudadas pela MARC Europe (depar-
tamento de pesquisa da Visão Mundial, organização cristã que ajuda
pessoas carentes em mais de 40 países) para que pudéssemos abranger
todo o país. Cada localidade é representativa de uma área maior.

As entrevistas foram conduzidas por Keith Roberts, na época
um pastor batista servindo em uma igreja ao sul de Londres, e Colin
Buckland, que realizou noventa e cinco das cem entrevistas propostas.
A segunda fase da pesquisa, elaborada e realizada pela MARC Europe
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a pedido de Keith Roberts e Colin Buckland, consistiu de um
questionário enviado pelo correio a aproximadamente 3.000 líderes
cristãos. Recebemos 1.020 respostas, ou seja, 34% do total enviado.1

1 C.D. Buckland, Leaders Under Pressure (Londres: Evangelical Alliance 1996).
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